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Tendo-o anunciado na Sessão Solene Comemorativa do XLII 

Aniversário do 25 de Abril, o Presidente da Assembleia da República 

decidiu, com a concordância dos líderes dos grupos parlamentares, constituir 

um Grupo de Trabalho dedicado ao aprofundamento do Parlamento Digital. 

Ou seja, decidiu criar ainda melhores condições na Assembleia da República, 

com o contributo dos Deputados e igualmente dos serviços dedicados do 

Parlamento, para a melhoria da interação da Assembleia da República e da 

atividade parlamentar com os cidadãos em geral. 

A atividade parlamentar é, por natureza, aberta e deve ser acessível, 

quanto aos seus procedimentos, às suas decisões e ao conteúdo dos seus 

debates, em todas as suas dimensões, a todas pessoas, porque só assim haverá 

uma maior ligação de confiança entre os eleitos e os eleitores. E neste sentido 

os novos instrumentos de comunicação e de informação devem ser 

valorizados e colocados ao serviço dos cidadãos. 

A Assembleia da República já deu muitos passos significativos neste 

sentido, com o seu sítio na Internet, por exemplo, disponibilizando 

conteúdos aos mais diversos níveis, numa informação adequada e em tempo 

real do que se passa no Parlamento. Mas precisamos de seguir outros 

caminhos, que já começaram a ser desbravados, por exemplo, com a AR TV, 

um canal aberto de comunicação que permite o acesso aos debates 

parlamentares, não só ao nível do Plenário como ao nível das Comissões, 

largamente apoiados de forma pioneira por mecanismos de língua gestual, 

permitindo que mais e mais cidadãos possam ter acesso aos conteúdos 

parlamentares. 



Queremos, contudo, ir mais longe, favorecendo as condições em que 

se exerce o direito de petição e permitindo que os cidadãos coloquem 

perguntas que, através do Parlamento, possam ser apresentadas pelos 

Deputados ao Governo e aos órgãos da Administração Pública. Queremos 

disponibilizar mais conteúdos, de forma mais amigável, através do sítio do 

Parlamento na Internet e temos como objetivo dinamizar a utilização das 

redes sociais. 

O Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital está a trabalhar nestes 

domínios e espera, cumprindo o desígnio atribuído pelo Presidente da 

Assembleia da República, poder informar os cidadãos de que foram dados 

novos passos e aprofundados novos caminhos para tornar o trabalho da 

Assembleia da República mais próximo de todos os cidadãos, valorizando a 

cidadania e gerando mais confiança entre eleitos e eleitores. 


